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RESUMO 

 

Ao percorrermos a literatura, observamos que a Ginástica Artística proporciona em sua 

prática um conjunto de ações motoras que viabilizam o aprimoramento físico, cognitivo, 

psicológico e social de seus participantes (Sawasato & Castro, 2010). Motivados por 

esse potencial formativo que ultrapassa o âmbito esportivo, oferecemos a sua prática no 

projeto de extensão “Escolinha de Iniciação à Ginástica” para crianças de 7 e 12 anos 

no Centro de Educação Física e Desportos da Universidade Federal do Espírito Santo. 

Segundo Nunomura et al. (2016), a ginástica artística beneficia o processo de 

crescimento e desenvolvimento de seus praticantes devido a natureza de suas atividades 

que solicita capacidades condicionantes e coordenativas juntamente com uma 

diversidade de habilidades motoras que, em sua maioria, não são estimuladas em outras 

atividades físicas e esportivas. Mas, para que essa prática atinja o seu potencial, é 

preciso que a criança sinta prazer, vontade e desejo em participar, ou seja, tenha 

motivação e interesse no processo de aprendizagem em prol de seus objetivos. Ao 

considerarmos esses aspectos, objetivamos por meio desse estudo verificar e analisar a 

motivação para o ingresso de crianças em um projeto de extensão universitária em 

ginástica. O universo do estudo foi composto por crianças, alunas do projeto de extensão 

universitária em ginástica, entre 7 e 12 anos de idade. Foi utilizada a entrevista 

semiestruturada, pois estimula a livre expressão (TRIVIÑOS, 1987). Para o tratamento 

dos dados obtidos nas entrevistas, aplicamos a técnica de Análise de Conteúdo proposta 

por Bardin (2010). Os resultados do estudo foram organizados na categoria Motivação 

Para a Prática da Ginástica Artística, a qual foi subdividida em duas subcategorias: 

motivação intrínseca e motivação extrínseca. Constatamos que as Unidades de Registro 

fizeram alusões, principalmente, às motivações de origem extrínseca. Portanto, 

percebemos que as crianças foram mais influenciadas pelo meio em que estão inseridas 

na escolha de sua prática esportiva, com destaque para os pais e os amigos da escola. 

 

Palavras-chave: ginástica artística; motivação; extensão universitária. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Ao compreendermos a Educação Física como área de destaque no 

desenvolvimento equilibrado e completo de crianças e de jovens, devemos incluir a 

Ginástica como conteúdo significativo para catalisar o cumprimento desse potencial 

formativo. Principalmente, quando ponderamos a grande variedade de situações 

permitidas na prática gímnica e o seu valor educativo que culmina por contribuir com 

uma formação multilateral (ALBUQUERQUE, 1995). 

Sawasato e Castro (2010) refletem que “todas as crianças têm necessidade de 

desenvolver as habilidades físicas básicas e devem ser estimuladas na exploração do 

ambiente que a atividade pode colocar à disposição, abrangendo a vasta gama de 

movimentos do corpo como um todo” (p. 393).  E, nesse sentido, a Ginástica Artística 

(GA) proporciona em seu ambiente de prática uma variedade de ações motoras que 

promovem o aprimoramento físico, cognitivo, psicológico e social de seus praticantes. 

Segundo as autoras, a GA 

é uma atividade que proporciona inúmeras contribuições para o desenvolvimento 
bio-psicossocial e oferece oportunidade para que todas as crianças possam 
executar as habilidades por meio da descoberta e do prazer pela prática (p. 394).  

 

Em busca do desenvolvimento equilibrado e multilateral de crianças, entre 7 e 12 

anos de idade, o projeto de extensão universitária “Escolinha de Iniciação à Ginástica”, 

com viés social, alocado no Centro de Educação Física e Desportos da Universidade 

Federal do Espírito Santo, oferece a prática de Ginástica à comunidade externa da 

Universidade com o intuito de proporcionar subsídios para o desenvolvimento físico 

harmonioso, assim como auxiliar o aprimoramento psíquico e social dos praticantes.  

Dentre as diferentes manifestações de Ginástica, essa ação extensionista atua 

predominantemente com a GA, pois acreditamos que essa modalidade 

tem potencial para favorecer o processo de crescimento e de desenvolvimento 
de crianças e jovens, pois a natureza de suas atividades solicita capacidades 
condicionais e coordenativas, acrescidas da diversidade de habilidades motoras, 
muitas vezes, não estimuladas nas demais atividades físicas e esportivas 
(NUNOMURA et al., 2016, p. 213). 

 

Nunomura (2008, p. 91) afirma que todos podem “experimentar, desafiar-se, 

desfrutar os benefícios da ginástica artística” e praticar esse esporte pelo simples prazer 
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de aprender. Corroboramos Nunomura et al. (2016) que para que a prática esportiva 

atinja o seu potencial, o praticante necessita sentir prazer em participar e, aliado a isso, 

ter a motivação e o interesse no processo de aprendizado para conclusão de seus 

objetivos. Segundo os autores, esses aspectos propiciam com maior facilidade a 

assimilação dos conteúdos das aulas. De acordo com Nunomura e Oliveira (2014, p. 

125),  

Muitas vezes, as crianças iniciam no esporte com alto nível de motivação e, por 
falta de incentivo, de apoio e/ou devido ao envolvimento negativo dos pais, elas 
podem vir a abandonar antes mesmo de atingirem seus objetivos. Por outro lado, 
aqueles que têm suporte familiar positivo podem permanecer envolvidos no 
esporte por muito mais tempo do que eles mesmos esperariam.  

 

Cogan e Vidmar (2000) citam que muitos ginastas iniciam a prática da modalidade 

pela diversão. Os movimentos e as sensações que emergem durante a execução de 

rotações realizadas no ar, assim como os movimentos característicos dos aparelhos, 

atraem os praticantes. Nesse sentido, podemos refletir sobre quais seriam as motivações 

para o ingresso na prática da GA em um projeto de extensão universitária para crianças? 

 Sabemos que a motivação é essencial para o início e a permanência na prática 

esportiva. E, de acordo com Massimo e Massimo (2013), as fontes motivacionais são 

variadas e podem ter origem intrínseca ou extrínseca. Ao analisarmos a literatura, 

observamos em Weinberg e Gould (2008) que a motivação depende de fatores pessoais 

que estão vinculados às necessidades, interesses, objetivos e personalidade do 

indivíduo. E, pode ter relação com os fatores situacionais do praticante, como: o estilo 

de liderança do treinador, as facilidades de acesso à prática, a atratividade da atividade, 

os desafios e as influências sociais. 

 Refletimos que para que o projeto de extensão cumpra com os seus objetivos 

formativos e favoreça a permanência dos jovens ginastas na prática esportiva, torna-se 

necessário a compreensão da motivação para o ingresso dos ginastas na prática. 

Corroboramos Costa et al. (2017) que os treinadores devem estar cientes do “por que” 

os alunos permanecem na prática com o intuito de saber “como” agir e, também, planejar 

as atividades que coincidam com os interesses dos praticantes. 

Assim, esse estudo prima por identificar e discutir os fatores motivacionais para o 

início da prática de GA em crianças participantes de um projeto de extensão universitária. 
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Massimo e Massimo (2013) alertam que no contexto gímnico, a manutenção da 

motivação do ginasta está relacionada, preponderantemente, às ações e atitudes do 

treinador durante a intervenção, seja no seu comportamento ou nas atividades 

ministradas. Por isso, conhecer os aspectos motivacionais da iniciação esportiva dos 

jovens ginastas pode potencializar o sucesso do projeto de extensão no cumprimento do 

seu papel formativo e de atendimento à sociedade. 

 

2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Werner, Williams e Hall (2015) ponderam que a ginástica pode ser conceituada, 

em um sentido amplo, como a prática de exercícios físicos, sejam eles executados com 

ou sem equipamentos, capazes de propiciar a melhora de capacidades físicas e do 

controle corporal. Os autores destacam a resistência, a força, a flexibilidade, a agilidade 

e a coordenação como capacidades físicas promovidas na prática gímnica, além dos 

benefícios cognitivos e sociais. 

Atualmente, após uma análise sobre a produção histórica da ginástica (OLIVEIRA; 

NUNOMURA, 2012), verificamos que esse conteúdo da Educação Física está dividido 

em cinco campos que, conforme Souza (1997), estão organizados da seguinte forma: 

ginásticas de condicionamento físico, ginásticas de competição, ginásticas de 

conscientização corporal, ginásticas fisioterápicas e ginásticas de demonstração. 

Tendo em vista o objeto de estudo, enfatizaremos nesse referencial teórico o ramo 

competitivo da ginástica, especificamente, abordando aspectos que nos auxiliam a 

compreender a GA. Vale ressaltar, que a GA, apesar de se vincular ao ramo competitivo, 

possui uma vertente pedagógico humana, a qual o projeto de extensão está associado. 

Ao percorrermos a literatura, observamos em Sawasato e Castro (2010) que a GA 

pode ser dividida em duas vertentes, as quais: atividade física e esporte. As autoras 

sintetizam que a GA voltada para a atividade física possui um caráter essencialmente 

formativo, acessível a todos e que possibilita um melhor condicionamento físico de seus 

participantes. No que concerne a GA esportiva, essa se divide em níveis de 

desenvolvimento e aperfeiçoamento orientados para eventos competitivos, sejam eles 

no âmbito escolar ou voltados para o alto rendimento.  
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Na vertente de GA enquanto atividade física, Nilges-Charles (2008) explica que a 

Ginástica Educacional (GE), fundamentalmente formativa, é apropriada para o 

desenvolvimento corporal e permite a inclusão de todas as crianças, sem distinção de 

capacidades, o que permite uma variedade enorme de oportunidades dentro da 

ginástica. Wiseman (1978) esclarece que a GE catalisa a obtenção do potencial humano 

individual, de uma forma distinta de outras vertentes da ginástica. Sendo assim, o 

professor atribui maior importância ao processo de aprendizagem ao invés de centrar no 

resultado. Trata-se de uma forma apropriada tanto para a pessoa com pouco potencial 

quanto para aquela mais capacitada. 

Fundamentados em Capel (1986), refletimos que a GE tem grande potencial no 

ambiente escolar ou em contextos voltados, preponderantemente, à formação humana. 

Isso se deve ao fato de possuir metas centradas no indivíduo e que são relativas ao 

desenvolvimento do corpo, ao domínio corporal dos movimentos, ao aumento da 

consciência corporal e das habilidades sem uma preocupação com resultados. 

Nunomura (1998) elenca aspectos característicos da GE, dentre eles: focada nos 

fundamentos dos exercícios; orientada para os processos de aprendizagem; movimentos 

versáteis; exploração; criatividade; entre outras. Assim, Capel (1986) complementa que 

a GE compreende uma vasta gama de atividades, as quais são selecionadas, 

organizadas e refinadas gradualmente em prol do desenvolvimento integral do aluno.  

Nilges-Charles (2008) esclarece que há quatro habilidades fundamentais para o 

ensino da GE, as quais: ações de rolar; as ações motoras iniciadas com passo; as ações 

de vôo; e, por fim, as ações de balanço. Segundo a autora, essas ações ainda podem 

ser categorizadas, posteriormente, como habilidades de transferência de peso e 

habilidades de equilíbrio. Pontuamos que todas as categorias devem ser desenvolvidas, 

tendo em vista que a ginástica naturalmente possui períodos de equilíbrio e de 

movimentos. 

No que concerne o método de ensino da Ginástica Educaional, Wiseman (1978) 

descreve seis pontos: explicação; repetição; variedade; sequência; combinação; e 

apresentação. O produto final da GE será parecido ao ensinado pela vertente da GA 

esportiva, porém, ensinado de forma diferente, criativa e versátil. 
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Baumgarten e Pagnano-Richardson (2010) explicam que a GE aproveita e 

melhora as ações motoras que as crianças estão acostumadas a fazer, como: 

rolamentos, saltos e balanços. Tratam-se de ações motoras que ajudam na aquisição de 

um controle corporal melhor e de um gerenciamento do corpo nessas situações. 

Destacamos que, segundo Capel (1986), os movimentos na GE serão conquistados ao 

expor as crianças a um vasto número de experiências. E, de acordo com Baumgarten e 

Pagnano-Richardson (2010), essas experiências podem ser feitas no solo, sem 

necessitar obrigatoriamente de algum aparelho. 

 As habilidades e os movimentos na GE são desenvolvidos de acordo com a 

capacidade de cada aluno (NILGES, 1999). Isso significa que o ginasta terá suas 

habilidades desenvolvidas no seu tempo natural, sem pular etapas, pois a GE foca em 

fundamentos e em movimentos generalizados, características que a aproximam da 

filosofia de trabalho da Ginástica Para Todos (GPT) na sua vertente pedagógico humana 

(SOUZA, 1997; OLIVEIRA; SILVA; SILVA, 2018). 

 Algumas razões sobre o porquê ensinar a GE são elencadas por Baumgarten e 

Pagnanon-Richardson (2010). De acordo com os autores, a ginástica desempenha um 

papel de aprimoramento das habilidades esportivas e de movimentos do corpo e, assim, 

auxilia os praticantes a manusearem seus corpos com segurança e eficiência. A ginástica 

ajuda a melhorar a consciência corporal; a ensinar o respeito das crianças, umas com as 

outras, em relação às capacidades pessoais; foca na individualidade da criança e no 

modo como essa unicamente se move; além de mostrar para o praticante o potencial do 

seu corpo como um instrumento de expressão por meio do movimento (BAUMGARTEN; 

PAGNANON-RICHARDSON, 2010). É perceptível que a ginástica tem o potencial de 

prover um ambiente em que as crianças possam se apropriar de seus corpos, por meio 

da diversão, desafios, autoexpressão e interação social (WERNER; WILLIAMS, HALL, 

2015). 

 

3. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

  

Para o desenvolvimento desse estudo, utilizamos a entrevista semiestruturada, 

pois esta permite que os indivíduos da pesquisa respondam de acordo com a sua 
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perspectiva pessoal, por meio de uma técnica de coleta de dados que estimula a livre 

expressão. Segundo Thomas e Nelson (2002), na entrevista semiestruturada as 

questões realizadas podem sofrer uma considerável variação na ordem, mas são as 

mesmas para todos os sujeitos. E, conforme Triviños (1987), perguntas que não estavam 

previstas no roteiro podem ser elaboradas para melhor compreensão dos temas 

abordados. 

Para a elaboração do roteiro das entrevistas, recorremos ao questionário 

adaptado de Lopes e Nunomura (2007). Trata-se de um questionário composto por 8 

perguntas abertas, as quais foram adaptadas para 7 com o objetivo de atender aos 

propósitos da pesquisa. No entanto, para os resultados foram utilizados apenas os dados 

referentes à primeira pergunta. (QUADRO 1). 

 

Quadro 1 – Roteiro das entrevistas. 

1. Por que você escolheu praticar a Ginástica Artística? 

2. Por que você continua praticando ginástica? O que tem na ginástica que te faz praticar 
atualmente? 

3. Qual o seu objetivo dentro da ginástica? Até onde você quer chegar? 

4. Até quando você quer treinar? 

5. Em quanto tempo você pretende chegar ao objetivo? 

6. Quando você tem um desafio na aula, o que você sente? 

7. Você já pensou em parar de fazer aula? Por quê? 

Fonte: adaptado de Lopes e Nunomura (2007). 

 

 O questionário foi aplicado com os alunos do projeto de extensão “Escolinha de 

Iniciação da Ginástica”, N= 20, do sexo feminino, com idades entre 7 e 12 anos. Trata-

se de um projeto de extensão universitária que oferta a prática da Ginástica, com ênfase 

na GA, para a comunidade externa à Universidade Federal do Espírito Santo, desde 

2012. As aulas tem periodicidade de duas vezes na semana, com carga horária total de 

2 horas. O sexo feminino se deve ao fato do projeto de extensão somente atender esse 

público, uma vez que a procura pela modalidade por parte do sexo masculino é escassa. 

 Para o tratamento dos dados obtidos nas entrevistas, aplicamos a técnica de 

Análise de Conteúdo proposta por Bardin (2010). Essa técnica de organização e redução 

dos dados utiliza procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das 

mensagens. Destacamos que os dados foram codificados, classificados e categorizados, 
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o que tornou possível a análise das mensagens que se referem aos pontos de interesse 

para a pesquisa.  

Destacamos que os indivíduos participantes da pesquisa, assim como os seus 

responsáveis legais, foram conscientizados sobre o estudo mediante a apresentação e 

posterior assinatura do Termo de Assentimento, por parte dos menores, e do Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido, no que concerne aos responsáveis legais. O projeto 

foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal do Espírito 

Santo (CAAE: 87346418.4.0000.5542).  

As entrevistas foram realizadas nas duas primeiras semanas de dezembro de 

2018. Ressaltamos que os autores desse trabalho não conduziram as entrevistas, por 

acreditarem que poderiam interferir nas respostas por conta da proximidade com as 

alunas. Sendo assim, foram realizadas por um aluno de mestrado do Núcleo de Pesquisa 

em Ginástica. 

 

4. RESULTADOS  

 

Identificamos, no relato das crianças, fatores de origem extrínseca e intrínseca 

que incidiram na motivação para o ingresso na prática da GA (QUADRO 1). 

 

Quadro 1 - Motivação para o ingresso na ginástica artística. 

Categoria Subcategoria Unidade de Registro 

Motivação para a prática da Ginástica 
Artística 

Motivação 
Intrínseca 

Sonho de ser ginasta 

Motivação 
Extrínseca 

Influência da mídia 

Influência de amigos 

Visualização in loco 

Influência da família 

Prática de atividade 
física 

 

Na sequência do texto, optamos por discutir os dados em suas respectivas 

subcategorias.  Destacamos que elegemos apenas algumas Unidades de Contexto que 

melhor sintetizam as Unidades de Registro para dialogar com a literatura. 
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5. DISCUSSÃO 

 

A motivação é fundamental para o ingresso na prática esportiva, pois orienta e 

coordena a direção e a intensidade de esforço dos indivíduos (WEINBERG; GOULD, 

2008). Como citam Ryan e Deci (2000), ser motivado equivale a alguém ser ativado ou 

energizado a fazer algo.  

De acordo com Lopes (2009), a motivação é vista, por Estudiosos da Psicologia 

do Esporte, como um fator extremamente importante, indispensável, tanto para o 

ingresso e quanto para o abandono do esporte. Segundo Smith e Smoll (2006), ela ainda 

possui um papel importante no desenvolvimento psicossocial. A seguir, discutiremos os 

resultados da subcategoria relativa aos fatores intrínsecos da motivação das ginastas do 

estudo. 

 

5.1. Motivação intrínseca 

 

A motivação intrínseca pode ser compreendida como aquela que é inerente ao 

indivíduo (JARVIS, 2006), trata-se do desejo ou da vontade de participar de algo. Autores 

como Weinberg e Gould (2008) explicam que pessoas intrinsicamente motivadas se 

esforçam para se sentirem competentes e completas, em suma, satisfeitas consigo 

mesmas.  

Ryan e Deci (2000) atestam que a motivação intrínseca se refere a algo que 

fazemos por acharmos interessante ou prazeroso. Os autores afirmam que esse tipo de 

motivação resulta em uma melhor qualidade de aprendizado e criatividade. Jarvis (2006) 

complementa que a excitação pela prática, a diversão e a chance de demonstrar as 

habilidades que são aprendidas compõem a motivação intrínseca, corroborando 

Weinberg e Gould (2008) que explicam que atletas que participam por amor ao esporte 

são considerados intrinsicamente motivados. 

No desenvolvimento do estudo, apenas uma Unidade de Registro relativa à 

motivação intrínseca emergiu dos relatos das ginastas, sendo: sonho de ser ginasta. 

 

5.1.1. “Sonho de ser ginasta” 
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Os êxitos das ginastas brasileiras no âmbito internacional e, mais recentemente, 

a participação da seleção nos Jogos Olímpicos de 2016, na cidade do Rio de Janeiro, 

aproximaram ainda mais o público brasileiro da GA feminina. Essa proximidade permitiu 

que os expectadores ficassem fascinados pela maestria técnica e o controle do risco 

demonstrado pelas estrelas da modalidade, as quais: Jade Barbosa, Flávia Saraiva e 

Rebeca Andrade. 

A arte, a força, a audácia e a técnica que emanam dos movimentos atraem novas 

praticantes que anseiam em se tornar a próxima estrela da ginástica. A Unidade de 

Registro “Sonho de Ser Ginasta” foi a única classificada na subcategoria Motivação 

Intrínseca. 

O sonho pode estar ligado com a autorrealização que, de acordo com Lopes e 

Nunomura (2007), direciona e motiva a ginasta em busca de algo que, nesse caso, seria 

tornar-se atleta da modalidade, G12: “Porque meu sonho é ser ginasta (...)”.  

A Teoria de Maslow (1954) diz que a autorrealização sugere a necessidade do 

homem de atingir suas capacidades totais, mas nunca se satisfazendo, pois a satisfação 

das necessidades é algo momentâneo. Algo que podemos verificar no relato de G1: “(...) 

eu tinha esse sonho de ser ginasta (...)”. A ginasta G1 faz referência à um sonho passado 

que ela supostamente já atingiu, pois realizou ao ingressar na modalidade. É pertinente 

refletir que mesmo após realizar esse sonho, a ginasta continua na modalidade.  

 

5.2. Motivação extrínseca 

 

Quando falamos de motivação extrínseca, nos referimos àquela alheia ao 

indivíduo. Esse tipo de motivação pode estar ligado a recompensas externas que, 

segundo Weinberg e Gould (2008), podem ser troféus, faixas, dinheiro e roupas 

oferecidas aos atletas. Ryan e Deci (2000) referem-se à motivação extrínseca como fazer 

algo em troca de uma recompensa externa muitas vezes relacionada à aprovação de 

outras pessoas ou da percepção da importância daquela atividade, características que 

corroboram Jarvis (2006) que afirma que a motivação extrínseca também ocorre em 

forma de recompensas. 
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Os estudos anteriores estão alinhados com Carbinatto et al. (2010) que apontam 

que a motivação extrínseca incentiva o indivíduo a realizar determinada atividade a fim 

de obter ganhos externos, evitar alguma punição, atingir um objetivo que acredita ser 

importante, entre outros. 

Lopes (2009) menciona que essa motivação está relacionada a fatores externos, 

ambientais, influências de outras pessoas, elogios, entre outros. Lopes e Nunomura 

(2007) destacam, em seu trabalho, a influência externa que as crianças sofrem para 

ingressar na ginástica, principalmente, da família, pois iniciam a prática em tenra idade. 

A seguir, discutiremos as Unidades de Registro da subcategoria Motivação Extrínseca. 

 

5.2.2. “Influência da mídia” 

 

 Em conformidade com o estudo de Carbinatto et al. (2010), o qual relata ser 

comum o ingresso de crianças em modalidades esportivas por conta da influência da 

mídia, verificamos no desenvolvimento da análise dos dados relatos com alusão a esse 

fator motivacional.  

Lopes (2009) também alerta para o fato da mídia agir como fonte de motivação 

extrínseca. Sendo assim, é notório o crescimento da exposição midiática da GA na mídia 

brasileira, principalmente devido aos últimos feitos dos atletas de alto rendimento nas 

competições internacionais. 

 Os resultados de Carbinatto et al. (2010) condizem com os nossos, sobretudo, 

quando se trata de aparição da modalidade na televisão, aspecto evidenciado por G1: 

“(...) eu ficava vendo as ginastas na TV, aí eu falava assim: ai nossa! Eu queria tanto 

estar no lugar delas!”. Lopes e Nunomura (2007) consideram que a exposição da GA na 

mídia permite o contato com a modalidade e motiva as crianças a desejarem atingir o 

mesmo “status” e realizar as peripécias das ginastas de alto rendimento. Carbinatto et 

al. (2010) ainda relata que algumas ginastas tratam a GA como esporte-espetáculo. Isso 

é evidente no relato das ginastas quando demonstram admiração pelos movimentos da 

modalidade vistos na televisão: “Porque, eu gostei muito da ginástica que eu vejo (...) na 

TV” (G2); “Eu fui vendo uns vídeos de ginástica, daí eu queria imitar (...) fazia ginástica 
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em casa” (G7); “Porque eu assisto e assistia vídeos de ginastas fazendo aqueles 

movimentos. Aí, eu me apaixonei pela ginástica e quis entrar (...)” (G17). 

 Já na década de 1980, autores como Sands e Conklin (1984) destacavam que a 

beleza e a arte que emanam dos movimentos ginásticos divulgados na mídia já atraiam 

novos adeptos para a modalidade, o que corrobora os resultados do estudo. 

5.2.3. “Influência de amigos” 

 

Nessa Unidade de Registro, verificamos que a questão social é importante no 

ingresso da prática da GA na extensão universitária. Douge (1999) afirma que interagir 

com um grupo de amigos é considerada uma das razões mais importantes para começar 

a participação esportiva.  

As ginastas do estudo relataram que o fato de conviver com amigas que 

praticavam GA e a possibilidade de assisti-las praticando alguns movimentos de 

ginástica na escola as incentivou a ingressar na modalidade. Isso fica evidente nas 

seguintes Unidades de Contexto: “Porque na escola todas as minhas amigas, elas 

ficavam fazendo (...)” (G5); “(...) eu tinha amigos aqui que faziam, eles me falaram que 

era muito legal que era fantástico (...)” G6; “Lá na escola (...) eu via sempre as meninas 

fazendo (...)” (G10); “(...) na escola eu ficava praticando estrelinha, várias coisas com as 

meninas... estrelinha, ponte. E, aí eu fui me interessando por esse esporte (...)” (G14); 

“(...) eu ficava vendo algumas meninas da minha escola e eu falava que eu queria entrar 

pra ginástica (...)” (G18). 

Concordamos com Leguet (1987) quando o autor pondera que a GA é um esporte 

individual, no entanto, vivida em grupo. Os ginastas no ambiente de treino têm a 

motivação das companheiras de equipe para aprender elementos novos, ou ainda, como 

no caso do estudo, o incentivo para o ingresso na modalidade. 

Weinberg e Gould (2008) acrescentam que muitas pessoas iniciam a prática 

esportiva ou atividade física para estar com outras pessoas e se socializarem. Isso 

emergiu nos relatos das ginastas a seguir: “Eu tenho três amigas minhas (...), elas faziam 

ginástica e, às vezes, eu brincava com elas de um monte de coisa com ginástica” (G16); 

“(...) porque tem um monte de amiga minha que faz ginástica (...)” (G11). 
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É perceptível que o meio social exerce influência para a escolha e o consequente 

ingresso no âmbito esportivo (RYAN; DECI, 2000). O vínculo social com os pares, o 

sentimento de pertencimento ao grupo e a consolidação de amizades direciona os 

indivíduos ao universo esportivo (WEINBERG; GOULD, 2008), aspecto evidenciado 

mais uma vez no nosso estudo no discurso de G19: “Minha melhor amiga. Ela tinha feito 

ginástica há um tempo atrás. Aí, ela voltou a fazer e falou: por que eu não fazia 

também?”. 

 

5.2.3. “Visualização in loco” 

 

 Nos achados desse estudo, observamos também a questão da visualização da 

modalidade no próprio ambiente de prática como fonte de motivação para a aderência à 

modalidade, fato observado no relato da ginasta G8: “(...) eu tava vendo as meninas 

treinando, aí eu gostei (...)”.  

Lopes (2009) encontrou resultados semelhantes acerca da visualização in loco, a 

qual pode despertar o desejo pela prática esportiva. É perceptível que, ao observar 

outras crianças durante a prática de GA, a ginasta ficou estimulada para ingressar na 

modalidade, aspecto compreendido como um fator de motivação extrínseca. 

 

5.2.4.  “Influência da família” 

 

A família exerce um papel preponderante na motivação para a prática esportiva, 

principalmente, quando está relacionada ao ingresso de crianças. Gordillo (2000) alude 

que a importância que os pais atribuem ao esporte pode ser determinante para a 

participação de seus filhos em programa esportivos. 

Nesse sentido, Weinberg e Gould (2008) acrescentam que as interações 

familiares podem influenciar a atividade física de diversas maneiras. Os autores pontuam 

que pessoas significativas na vida das crianças podem motivá-las por conta de seus 

comportamentos na prática de atividade física.  

Esse aspecto emergiu no relato de G9 ao citar que a avó ensinou alguns 

elementos ginásticos para ela: “Porque, quando eu era pequena, eu fazia estrelinha, 
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bananeira, um monte de coisa, porque minha avó me ensinou (...)” (G9). Bock, Furtado 

e Teixeira (2007) afirmam que o primeiro modelo de conduta social das crianças está na 

família. Isso também se aplica ao contexto esportivo, pois pais atletas ou que praticam 

atividade física aumentam a probabilidade de os filhos ingressarem em programas 

esportivos, o que denota a influência de uma família ligada a prática esportiva. 

Uma das ginastas citou que seu pai lhe apresentou a GA, o que despertou o seu 

interesse em ingressar na modalidade: “Meu pai, ele me mostrou, aí eu pensei: ah, deve 

ser bom! Aí, eu aceitei (...).” (G20).  

Segundo Simões, Böhme e Lucato (1999), os pais atuam como agentes sociais 

que facilitam e promovem a participação dos filhos nas práticas esportivas. Nesse 

sentido, concordamos com Fraser-Thomas, Côté e Deakin (2005) que os pais são na 

maioria dos casos aqueles que apresentam a prática esportiva às crianças e são os 

responsáveis por proporcionar os meios e os recursos essenciais para que os filhos 

ingressem e se mantenham na prática esportiva. 

 

5.2.5. “Prática de atividade física” 

 

 A GA desempenha um papel importante no desenvolvimento das crianças. Carroll 

e Hannay (2010) enumeram a força, o equilíbrio, a velocidade, a flexibilidade, a 

resistência, o controle do core e a melhora da postura como benefícios de sua prática. 

Assim sendo, Caine, Russell e Lim (2013) pontuam que a participação na ginástica é 

encorajada, porque trata-se de uma atividade física que proporciona benefícios 

relacionados à saúde.  

 A alusão à necessidade de prática de atividade física com a finalidade de 

promover a melhora da saúde foi feita por uma das crianças que relatou a necessidade 

de fazer exercício físico para aprimorar o seu condicionamento físico: “(...) porque eu 

precisava fazer exercício físico (...)” (G4). 

 Concordamos com Nunomura (2016) que na ginástica os alunos são expostos à 

uma gama de experiências que permitem o desenvolvimento de capacidade físicas e 

motoras essenciais para a sobrevivência, a funcionalidade e a eficiência do corpo, tanto 
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no dia-a-dia quanto na prática esportiva, o que afeta diretamente na saúde dos 

indivíduos.  

 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Cientes de que a motivação possui um caráter multifatorial, concordamos com 

Oliveira et al. (2017) que os professores deveriam conhecer os aspectos que incidem na 

motivação para o início da prática esportiva com o fim de aumentar a possibilidade de 

engajamento na atividade.  

Em busca desse conhecimento, verificamos no desenvolvimento do estudo que 

os fatores extrínsecos exercem influência maior no público atendido no projeto de 

extensão analisado. Apenas uma Unidade de Registro relativa à motivação intrínseca, 

relacionada ao “sonho de ser ginasta”, foi citada pelas ginastas. 

Conforme Roberts (2012) o comportamento das crianças é reflexo da sociedade 

em que elas estão inseridas e os fatores ambientais têm impacto importante sobre suas 

decisões. Isso explica o maior número de Unidades de Registro relativas aos fatores 

externos elencadas no estudo. 

Destacamos que a unidade “influência de amigos” foi a de maior emergência nas 

entrevistas. As ginastas relataram que ingressaram na modalidade motivadas pelas 

amigas que faziam os movimentos da GA na escola ou por serem convidadas para a 

prática esportiva.  

Isso evidencia a influência do aspecto social na motivação, pois a possibilidade 

de interagir e passar mais tempo com os amigos se torna uma razão importante para a 

iniciação esportiva. Nesse sentido, atividades que promovam a interação social podem 

contribuir com a aderência após o ingresso na GA no projeto analisado. 

Por isso, fundamentados em Jarvis (2006), ponderamos que compreender a 

origem da motivação, intrínseca ou extrínseca, é importante para que seja possível 

implementar um programa de treinamento que atenda aos anseios dos praticantes.  

Lopes et al. (2018), ao analisarem o contexto da GA formativa nas escolas, 

ressaltam que muitos professores não se atentam aos motivos de escolha dos jovens na 

prática esportiva e, assim, desenvolvem as aulas fundamentadas em objetivos que nem 
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sempre coadunam com as expectativas dos alunos. Por isso, destacamos que os dados 

obtidos no desenvolvimento da pesquisa forneceram informações importantes sobre o 

público atendido no projeto de extensão universitária no que concerne às forças, internas 

ou externas, que direcionam o esforço e a intensidade do mesmo no ingresso da prática 

da GA.  

Sabemos que a prática esportiva traz benefícios para os seus praticantes e 

quando falamos da GA, em um contexto educacional, percebemos que esses vão além 

do aprimoramento das capacidades físicas e motoras, pois a modalidade tem potencial 

de contribuir com o desenvolvimento cognitivo, o bem-estar psicológico e social dos 

indivíduos.  

No entanto, para que a modalidade atinja o seu potencial máximo na formação 

dos indivíduos, os professores devem buscar a compreensão das motivações que 

norteiam o ingresso das ginastas no ginásio, pois, sabendo disso, os profissionais 

estariam aptos para um melhor planejamento e execução das aulas, assim como 

fomentar o relacionamento com e entre as ginastas, algo importante para as alunas 

participantes do estudo.  

Destacamos que outros estudos poderiam ter como objetivo estudar as 

motivações pelas quais as crianças de um projeto de extensão gratuito permanecem na 

prática da GA aumentando assim o conhecimento do público atendido pela Universidade.  
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